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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Lektionssalen Solna torsdag den 6 maj 2019 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Maria Karlsson, och 
Eva Löfbom och Hannah Öster. Dessutom närvarade Sören Stegius och Toni Bergman (under punkten 
information från TÄS).  
Frånvarande: Karin Larsson och Ylva Lidblom. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Monica Beijer till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet justerades. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev  

• Suzanne von Krusenstierna: Förslag att se över hur årets lydnadshund utses. Styrelsen 
diskuterade kring att klubbens priser totalt sett bör både premiera både de som kommit 
längst och de som är mer juniora. Beslutade att se över regeln och ta fram ett underlag.  

• Åsa Grundén, SBK Stockholmsdistriktet: Inbjudan till rallyträff den 28 maj, svar senast den 
15 maj. Inbjudan ska skickas vidare till Veronica Hübner. 

• Anna Lindstedt har frågat när vårmötet planeras. 

• TÄS har vidarebefordrat mejl från Lotta Wiklander, SBK Stockholmsdistriktet: Information om 
regelremisser för lydnad och bruksprov. Mer information finns på SBK:s hemsida. 
Information om ny utbildning för tävlingssekreterare i lydnad, rallylydnad, bruks och 
mondioring. Från den 15 maj kan delar av utbildningen genomföras digitalt. 

 
Utgående brev  

• Anna Lindstedt: Svar på fråga om medlemsmötet. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 141 984 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.  
Lotta Dereborn kommer fortfarande inte in på kontot.  
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Karin): HUS-möte på onsdag och de flesta av vårens kurser är igång. 

• TÄS (Ylva): Rosetter behöver köpas. Styrelsen beslutade att rosetter ska köpas. Toni 
informerade om läget i TÄS. En ny sektorsansvarig behöver utses. Toni tar hand om e-posten 
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till TÄS så länge. Allt är klart inför lydnadstävlingen 30 maj. Besked om eventuella tävlingar 
2020 års tävlingar behöver lämnas till Lotta Wiklander senast 31 maj, avstämningsmöte blir 
den 12 juni.   

• RUS (Vilande): Inget nytt. 

• TJHS (Barbro): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): Öppen träning är igång.  

• Rally (Monica): Kursen är snart slut och öppen träning igång. 

• Agis (Hannah): Hindren på planen är ute. 

• PUK (Monica): Två gamla soffor har gjorts iordning och två soffor målats. Vindflöjen ska upp. 
Container behövs för att gräsklipparen ska kunna hämtas till klubben. Skul på plan 4 står 
snett och behöver rätas upp. Staket nedanför stugan längs stigen behöver fixas till. 
Postboxen kommer att flyttas till Svetsarvägen 10 c i Solna centrum. Vimpel och 
flaggstångslina köpts, ej målat flaggstång än. Beslutade att köpa ett nytt kylskåp eftersom 
mössen ätit sönder det gamla kylskåpet.  

 

§ 7 Övriga frågor 

a) Annika informerade från distriktets vårmöte, bland annat om projektet Sund med hund som letts 
av Britta Agardh. 

b) Monica informerade från Studiefrämjandets årsmöte. Möjligheten att genom öppen träning få 
ett visst bidrag från Studiefrämjandet ska undersökas. Monica kolla vidare hur vi ska göra för att 
få det till höstens aktiviteter. 

c) Maria rapporterade från klubbens städdag. Frysen behöver rensas och information om detta 
kommer att sättas upp på frysen. För att öka uppslutningen ska vi ha en längre framförhållning 
och skapa ett event inför höstens städdag. 

d) Nästa medlemsmöte bestämdes till den 3 juni kl. 19.00. Höstens medlemsmöte bestämdes till 
den 15 september kl. 14 och höstens städdag till den 15 september kl. 10-13. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 3 juni 2019 kl. 18.00.  

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
    
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


